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Agenda AB 17 december 2020

Eerste begrotingswijziging

Controle protocol en normenkader 2020

Inspraak ASV 2021

Verordeningen 2021

Programma GRIP

Stand van zaken overdracht en nazorg stortplaats



Juli 2020: Begroting 2021 vastgesteld door AB

Begroting 2021; wijziging als daar aanleiding voor is (PM posten)

Doel; bijstellen begroting op actuele ontwikkelingen en besluiten

Eerste begrotingswijziging 2021

Geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing

Verhoging krediet brengvoorzieningen € 40.000 (ivm rechtmatigheid)

Bijstellingen basispakket

AB Besluit gewijzigde inzameling PMD hoogbouw (200k voordeel)

6% daling inzamelvergoeding PMD vanuit Afvalfonds (126k nadeel)

Diverse budgetmutaties, o.a. kapitaallasten, BTW (47k nadeel)

Bijstellingen overige programma’s (o.a. werkbegrotingen IBOR)

Eerste begrotingswijziging 2021



Controle protocol 2020

Nadere uitwerking aan de opdracht tot controle 

van de jaarstukken

Toetsingskader en controle toleranties 

ongewijzigd ten opzichte van 2019 (wettelijke 

minimumeisen)

(Nieuwe accountant; Crowe Foederer B.V.)



Incontinentie en luier inzameling

4 juli 2019 eerste maatwerk besluit, gemeenten zelf besluit nemen wel of geen 

deelname incontinentie en luier inzameling

Eerste maatwerk besluit ARN besluit installatie heeft vertraging opgelopen

Pilots West Maas en Waal en Neder Betuwe

Pilots geëvalueerd en businesscase geactualiseerd en te nemen keuzes 

uitgewerkt

Keus tussen brengvoorziening of huis-aan-huis inzameling

Brengvoorziening: semi-ondergrondse container standaard voorzien van 

toegangscontrole ivm vervuiling/toerisme

Locaties bepalen moet op dezelfde wijze als restafval

Optimaal rendement incontinentie én babyluiers 



Incontinentie en luier inzameling

Kosten op maat per gemeente

Bestaande uit: inzameling, verwerking, kapitaallasten (inzamelmiddelen)

*Exclusief eenmalige kosten voor uitzetten containers

Verschil kosten zit hem met name in aantal containers en uitgestrektheid gebied 

(efficiëntie inzameling)

Voor 2021 komt hier nog €1,53 bij voor regel BSR

Laagst Hoogst Gemiddelde

Verzamelcontainers € 3,50 € 7,50 € 6,00

Huis-aan-huis* € 2,00 € 5,00 € 3,50



Incontinentie en luier inzameling

Vergelijking inzamelsystemen

Inzamelsystematiek Bereik Service Milieu Kosten

Brengsysteem met 
semi-ondergrondse 
containers met 
toegangscontrole

Inwoners met 
incontinentiemateriaal én 
babyluiers

Afval wegbrengen naar 
centraal punt in de wijk 
(gemiddeld 13 containers 
per gemeente)

Duurzame verwerking: 
gemiddeld 180 ton per 
jaar

Gemiddeld €6 per 
huishouden

Huis-aan-huis 
inzameling met 
minicontainers

Alleen geschikt voor inwoners 
met incontinentiemateriaal 
(gemiddeld 80 aanmeldingen 
per gemeente)

Container aan huis (hoog
gemak)

Duurzame verwerking: 
gemiddeld 15 ton per 
jaar

Gemiddeld €3,50 
per huishouden


